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1. Základní údaje o škole   
 
 

Název školy:  Střední odborná škola 
Zřizovatel:  Středočeský kraj se sídlem Praha 5, Zborovská 11 
Adresa:  256 01 Benešov, Černoleská 1997 
IČO:   61664715 
IZO:   600006727 

 
 
 

Kontakty:   ředitelka školy: Mgr. Regina Komárková 
 zástupkyně ŘŠ: Mgr. Hana Kohoutová 

 
 

Telefonní čísla: 317 723 084 - sekretariát 
317 726 121 - ředitelka školy 

 
E-mail:  sosbn@sosbn.cz 

kancelar@sosbn.cz 
komarkova@sosbn.cz 
kohoutova@sosbn.cz 

 
Webové stránky: http://www.sosbn.cz 

 
 
 

Školská rada: 
Jaroslav Duras   zástupce zřizovatele 
Hana Vosická       zástupce rodičů a studentů 
 Ing. Petra Voksová  zástupce pedagogických  pracovníků 

 
 

Datum posledního zařazení do rejstříku škol a škol. zařízení a uskutečněné 
změny za školní rok: 
 
Rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 24108/2010-21 z 20. 9. 2010 
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2. Charakteristika školy 
 
* Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy 
 
Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) v platném znění a prováděcími předpisy. 
Střední odborná škola, Benešov, Černoleská 1997 je čtyřletá státní střední škola. 
Absolventi získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou v těchto studijních oborech: 
 

Veřejnosprávní činnost                            - kód 6843M/01  
Sociální péče - sociálněsprávní činnost   - kód 7541M/004 
Sociální činnost (I. – III. ro čník dle ŠVP)  -  kód 7541M/01 

       
Doplňkovou činnost škola nemá. 
 
* Materiáln ě technické podmínky pro výuku 
 
Škola je umístěna v areálu ISŠT Benešov, k dispozici má 12 kmenových učeben, z toho 6 
odborných, a to 2 učebny IKT, 2 jazykové učebny, 1 učebnu se zaměřením na 
environmentální výchovu a 1 učebnu pečovatelství. Výuka předmětu tělesná výchova 
probíhá v tělocvičně ZŠ Karlov – Benešov. Materiální vybavení SOŠ je standardní. 
 
 
* Vzdělávací program školy, vzdělávací programy schválené MŠMT ČR, příprava 
vlastních vzdělávacích programů, inovace, nové metody a formy práce 
 
Hlavním cílem SOŠ Benešov je připravit žáky nejen pro profesní uplatnění, ale i pro 
celoživotní učení a hodnotný soukromý život. 
 
V tomto směru jsme zejména usilovali o to, aby si naši žáci osvojili a rozvíjeli: 
 

- komunikační dovednosti včetně cizojazyčné komunikace 
- práci s informacemi včetně využití ICT 
- principy řádného přístupu ke klientům 
- strukturu základních všeobecných i odborných poznatků a dovedností 
- dovednost práce v týmu 
- dovednost formulovat a obhajovat svoje názory 

 
a pochopili nutnost: 
 

- soustavného vzdělávání se pro uplatnění v profesním i soukromém životě 
- dodržování profesní etiky 
- odpovědného přístupu k plnění povinností, ke kolektivu a společnosti 
- odpovědnosti za sebe sama 
- respektování okolního světa (lidí, přírody, materiálních hodnot...) 
- dodržování společenských i právních norem 
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1. Školní vzdělávací program 
 

* studijní obor Veřejnosprávní činnost – kód 6843M/01 
 ŠVP – č. j. 350/2009 – 2. - 4. ročník - platnost od 1. 9. 2009 
 ŠVP – č. j. 208/2013 – 1. ročník – platnost od 2. 9. 2013 (zaměření veřejnosprávní 
činnost) 

 ŠVP – č. j. 209/2013 – 1. ročník – platnost od 2. 9. 2013 (zaměření právo a právní 
administrativa) 

 
* studijní obor Sociální činnost – kód 7541M/01  

 – č. j. 349/2011 – 1. – 3. ročník – platnost od 1. 9. 2011  
 
 

2. Platné učební osnovy schválené MŠMT ČR 
 

* studijní obor  Sociální péče - sociálněsprávní činnost - kód 7541M/004 
 4. ročník 
 

Pro výběrové volitelné a nepovinné předměty jsou metodickými komisemi vypracovány 
učební osnovy těchto předmětů (schváleno ředitelkou školy) - pro dobíhající studijní 
obor. 
 
Do učebních osnov vybraných předmětů byly zařazeny: 
 
* Úvod do světa práce (č. j. 22067/2000-2) 
* Ochrana člověka za mimořádných událostí (č. j. 12050/2003-22 a dodatek  
   č. j. 13586/2003-2) 
* Environmentální výchova vyplývající z plánu školy  
* Prevence sociálně patologických jevů (č. j. 20006/2007-51) 
 
Plnění školních vzdělávacích programů a osnov bylo pravidelně kontrolováno v 
předmětových komisích a vedením školy. 
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3. Školy a školská zařízení – členění    

 

IZO a název součásti 
(druh/typ školy) 

Nejvyšší 
povolený 

počet 
žáků/stud. 

Skutečný 
počet 

žáků/stud.
1 

Počet 
žáků/stud 

V DFV 

Přepočtený 
počet ped. 

pracovníků 

Počet 
žáků/stud. 
na přepoč. 
počet ped. 

prac. v DFV 

061664715 
Střední odborná škola 

290 168 168 16,2 10,4 
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4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich   
 
I. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě studia – podle oborů vzdělání 
    (k 30. 9. 2013)                                                               
 

Kód a název oboru Počet žáků  Počet 
tříd 

Průměrný 
počet žáků/tř. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání 
s maturitní zkouškou  

   

6843M/01   - Veřejnosprávní činnost 91 5 18 

7541M/004 - Sociální péče - sociálněsprávní činnost 21 1 21 

7541M/01   - Sociální činnost 56 3 19 

Celkem  168 9 19 

 
Počet žáků dojíždějících do školy z jiných krajů:   16 (všichni DFV)  
 
Údaje o studentech přijatých v průběhu škol. roku 2013/2014:     

- studium ukončili na vlastní žádost   - 3 žáci  
- studium přerušili na 2 roky             - 2 žáci 
- studium ukončilo                             - 10 žáků - přestup na jinou školu 
- ke studiu bylo přijato                      -  3 žáci - přestup z jiných škol 
 
 
Cizí státní příslušníci - EU a ostatní: 1 žákyně (Vietnam )  
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Charakteristika vzdělávání a profil absolventa     
Pojetí středního odborného vzdělávání vychází z celoživotně pojatého a na principu 
znalostní společnosti vybudovaného konceptu vzdělávání,  ve kterém je vzdělání cestou i 
nástrojem rozvoje lidské společnosti. 
Cílem je připravit žáka na úspěšný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život 
v podmínkách měnícího se světa. 
Škola klade důraz na to, aby se žáci: 

- učili poznávat = osvojili si nástroje pochopení světa a rozvíjeli dovednosti 
potřebné k učení se, prohloubili si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o 
světě a dále je rozšiřovali, celoživotně se vzdělávali 

- učili pracovat a jednat = aktivně přistupovali k pracovnímu životu, pracovali 
v týmech, vyrovnávali se s různými problémy, přizpůsobovali se změnám na trhu 
práce 

- učili být = jednali v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, byli 
schopni samostatného úsudku, přijímali osobní zodpovědnost, rozvíjeli své 
nadání, volní vlastnosti, utvořili si adekvátní sebevědomí 

- učili žít společně = spolupracovali s ostatními, respektovali lidský život, oprostili 
se od předsudků, rasismu a nesnášenlivosti k jiným lidem, odpovědně se chovali 
v souladu s morálními zásadami a pravidly společenského chování, zapojili se do 
občanského života. 

Veřejnosprávní činnost 
Připravuje žáky pro výkon správních činností v různých orgánech a institucích veřejné 
správy, pro administrativní činnosti. Tato kategorie pracovníků vyžaduje nejen specifické 
odborné znalosti, ale také široký všeobecný rozhled, vysokou kulturu chování a jednání 
s lidmi, adaptabilitu na nové situace, dovednost vyrovnávat se s pracovním zatížením. 
Z toho vyplývá, že odborné vzdělávání se těsně propojuje se všeobecným, jehož některé 
složky získávají charakter profesně průpravný, např. jazykové a společenskovědní 
vzdělávání. 
Vzdělávací cíle: 
Žák: 

− se vyjadřuje jazykově i stylisticky správně ústní i písemnou formou 
− umí taktně a kultivovaně jednat s klienty v souladu s pravidly kulturního chování a 

společenskými normami 
− zná principy a normy profesní etiky, řídí se jimi 
− umí vhodně uplatňovat poznatky a dovednosti z osobnostní i sociální psychologie, 

a to jak v práci, tak při styku s občany i pro rozvoj svého duševního zdraví 
− chápe funkci práva, státní správy a samosprávy v demokratické společnosti 
− rozumí základním právním pojmům a umí je používat, orientuje se v právním řádu 
− má potřebné znalosti z oblasti organizace a řízení orgánů státní správy a územní 

samosprávy 
− umí pracovat s právními normami a dalšími zdroji informací 
− má základní ekonomické znalosti z oblasti celého národního hospodářství, veřejn. 

služeb a neziskových organizací 
− chápe úlohu sociální politiky a její zásady 
− umí věcně, jazykově i formálně správně zpracovávat odborné písemnosti, vyřizovat 

korespondenci a vést příslušnou agendu 
− ovládá bezpečně práci s kancelářskou technikou včetně PC 
− je schopen pracovat s odbornou literaturou a jinými informačními zdroji 
− je schopen dále se vzdělávat. 



8

 
Sociální činnost,  Sociální péče – sociálněsprávní činnost  
Připravuje žáky na odborné činnosti na úseku péče o sociálně potřebné občany, na úseku 
poskytování dávek sociální pomoci, péče o rodinu, děti, seniory, osoby se  zdravotním 
postižením a společensky nepřizpůsobivé občany. Specifičnost těchto činností klade 
vysoké požadavky jak na odborné znalosti a dovednosti, tak na sociální a morální 
vyspělost – vztah k lidem, empatii, ohleduplnost, kultivované jednání, respektování zásad 
etiky sociální práce.  
I v tomto oboru dochází k těsné vazbě mezi odborným a všeobecným vzděláním, dochází 
k organickému propojení obou částí základního kurikula. 
Vzdělávací cíle:  
Žák: 

− chápe koncepci státní sociální politiky, její nástroje a principy, podíl státu, občana 
a dalších subjektů na její realizaci 

− má přehled o systému sociálního zabezpečení, zná způsoby spolupodílnictví 
občana na sociálním a zdravotním pojištění 

− umí vysvětlit poslání sociálních služeb, cíle a zásady jejich poskytování 
− má osvojeny základní metody sociální péče o děti, občany se zdravotním 

postižením a seniory 
− utváří si dovednosti potřebné pro udržování a upevňování fyzického i duševního 

zdraví klientů i vlastního 
− uvědomuje si význam zdraví pro člověka i společnost, zná možnosti prevence 

onemocnění 
− umí prakticky uplatňovat hygienické zásady, požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci a zásady první pomoci 
− vytváří si profesionální a etické vlastnosti požadované u pracovníka sociální péče a 

je schopen je uplatňovat v praxi (empatie a tolerance, takt, ochota, asertivita apod.) 
− ovládá dovednosti potřebné pro sebepoznání, seberegulaci a sebevýchovu i pro 

poznání osobnosti klienta 
− uplatňuje v pracovní činnosti i v soukromém životě poznatky z psychologie 
− vytváří si dovednosti potřebné pro přímý výkon poskytování komplexní sociální 

péče všech vybraných kategorií osob tuto péči vyžadujících 
− orientuje se v našem právním řádu s důrazem na právo ústavní, občanské, rodinné, 

pracovní a sociální, chápe jeho funkci a význam 
− zná všeobecná lidská práva a práva dítěte, práva klientů 
− rozumí základním ekonomickým pojmům, chápe vazby mezi ekonomickou 

a sociální úrovní společnosti 
− zpracovává příslušné administrativní písemnosti a sociální dokumentaci, pracuje 

s různými zdroji informací, provádí dílčí sociální šetření 
− ovládá práci na PC, s jeho SW vybavením 
− umí pracovat s příslušnými právními normami, odbornou literaturou a jinými zdroji 

informací,  je schopen dalšího vzdělávání. 
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Praxe 
 
Významnou roli pro nabytí zkušeností a pro získání  představy o vlastních schopnostech 
hraje v průběhu studia odborná praxe, kterou studenti vykonávají. 
 
Rozsah souvislé odborné praxe činí 8 týdnů za studium u oboru veřejnosprávní činnost, 7 
týdnů u dobíhajícího oboru sociálněsprávní činnost  a 4 týdny u oboru sociální činnost – 
tento obor bude mít ve IV. ročníku průběžnou praxi 1 den v týdnu. 
 
Praxe žáků je vykonávána  na pracovištích sociálních partnerů. Je uskutečňována 
v blocích a vztahy mezi školou a organizacemi jsou zajišťovány smluvně. Praxe je 
pozitivně hodnocena žáky i učiteli odborných předmětů, neboť teoretické vědomosti 
nabyté ve škole žáci upevňují v praktických činnostech. Jednotlivé organizace hodnotí 
praxi slovně a všechna tato hodnocení byla vynikající nebo velmi dobrá. 
 
 
II. ro čníky  19. 05. – 06. 06. 2014 – veřejnosprávní činnost 
    19. 05. – 30. 05. 2014 – sociální činnost 
III. ro čníky  13. 01. – 30. 01. 2014 – veřejnosprávní činnost 
                                    13. 01. – 24. 01. 2014 – sociální činnost 
IV. ro čníky  09. 09. – 21. 09. 2013 – veřejnosprávní činnost  
                                    09. 09. – 21. 09. 2013 – sociální péče - sociálněsprávní činnost 
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5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků a studentů nadaných 
 
Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení k 30. 9. 2013  

Počet žáků/studentů  
Druh postižení 

 SŠ  VOŠ 
Mentální postižení   
Sluchové postižení 1  
Zrakové postižení   
Vady řeči   
Tělesné postižení 2  
Souběžné postižení více vadami   
Vývojové  poruchy učení a chování   
Autismus 1  
 
 
Počet nadaných žáků 2013/14 Počet žáků s individuálním vzdělávacím plánem  

0    4 
 
 
Ve školním roce 2013/14 se vzdělávaly podle individuálního vzdělávacího plánu 4 žáci.                                       
 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání studentů mimořádně 
nadaných se uskutečňuje pomocí podpůrných opatření (speciální metody, postupy a formy 
práce), která jsou odlišná nebo poskytována nad rámec individuálních pedagogických a 
organizačních opatření spojených se vzděláváním žáků stejného věku. Nutná je i 
spolupráce s rodiči a odborníky. Podrobnosti jsou stanoveny v plánu výchovného poradce 
a plánu školy. 
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6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 
1. ročníků SŠ a VOŠ  

 
 

6.1 Přijímací řízení do I. ročníku SOŠ  
 
Kritéria P Ř 2013/2014 
ke studiu na Střední odborné škole, Benešov, Černoleská 1997: 
studijní obor: Sociální činnost               - kód 7541M/01 
studijní obor: Veřejnosprávní činnost   - kód 6843M/01 
                        
1. Průměrný prospěch na ZŠ v 8. a 9. ročníku (v případě shodnosti bodů na pozicích    
důležitých pro přijetí je dalším kritériem lepší průměrný prospěch v těchto předmětech: 
český jazyk, cizí jazyk a občanská nauka) 
                                                                            
2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 
uchazeče: 
doložené umístění a účast v soutěžích a olympiádách na okresní a vyšší úrovni 
(vědomostní, kulturní a sportovní) 
 
Bodové hodnoty: 
Průměrný prospěch 3 posledních vysvědčení……..…..max. 375 bodů 
Bonifikace: 
* účast na okresních olympiádách a jazykových soutěžích   30 bodů 
* umístění 1. – 3.         45-40-35 bodů 
* účast na krajských olympiádách a jazykových soutěžích          40 bodů 
   umístění 1. – 3.         55-50-45 bodů 
* účast na okres. soutěžích (dovednostní, kulturní, sportovní)   15 bodů  
* umístění 1. – 3.                     30-25-20 bodů 
* účast na krajských a vyšších soutěžích    

(dovednostní, kulturní, sportovní)      20 bodů 
* umístění 1. – 3.         35-30-25 bodů    

 
I. Údaje o přijímacím řízení do denního studia na SOŠ pro školní rok 2014/2015 

 - podle oborů vzdělání (stav k 1. 9. 2014):    
 

1. kolo 
– počet 

Další kola 
– počet 

Odvolání 
– počet Kód  a název oboru 

přihl. přij. přihl. přij. podaných kladně 
vyříz. 

Počet 
tříd 

Obory vzdělání poskytující 
střední vzdělání s maturitní zkouškou        

6843M/01 - Veřejnosprávní činnost 60 26 0 0 0 0 1 

7541M/01 – Sociální činnost 38 22 0 0 0 0                                                                              1 

Celkem 98 48 0 0 0 0 2 

 
K 1. 9. 2013 byli z jiných krajů přijati celkem: 2 žáci  – všichni DFV 
K 1. 9. 2014 byli z jiných krajů přijati celkem: 3 žáci  – všichni DFV 
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7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání  
 

I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných 
ročníků) – k 30. 6. 2014  

 

Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků  Počet 
žáků/studentů 

Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Žáci celkem    157 

Prospěli s vyznamenáním  15 

Prospěli 127 

Neprospěli a neklasifikováni  15 

- z toho opakující ročník  1    

Průměrný prospěch žáků 2,37 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 78,7/0,5 
 

Počet žáků hodnocených slovně: 
 

a) ve všech předmětech: 0 
b) pouze ve vybraných:  0 
 
 

Žáci, kteří konali zkoušky v náhr. termínu a opravné zkoušky: 27. 8. – 30. 8. 2014  
 

 
Počet žáků, kte ří konali zkoušku  Počet žáků, kte ří po oprav. zkoušce  Obor 

v náhr. termínu opravnou prospěli neprospěli 
Veřejnosprávní činnost 3 2 2 0 
Sociální činnost 7 3 2 1 

 
 

II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek   
 

Kód a název oboru Žáci konající 
zkoušky celkem 

Prospěli s 
vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

6843M/001 Veřejnosprávní činnost   36 6 20 10   
7541M/004 Sociálněsprávní činnost  18 3   8  7 
Celkem   54 9 28 17 
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8. Hodnocení chování žáků 
 
Chování žáků/studentů (k 30. 6. 2014)   
 

Hodnocení chování 
Druh/typ školy 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 
Střední odborná škola 155 2 0 

 
 
V průběhu školního roku 2013/14 nebyl žádný žák vyloučen ze studia a byla 
uskutečněna tato výchovná opatření     
 

Napomenutí 
TU 

Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

Podmínečné 
vyloučení 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

43 21 6 0 54 13 

 
 
 
 



14

9. Absolventi a jejich další uplatnění k 30. 6. 2014 
 
 

Druh/typ 
školy 

Počet 
absolventů 

celkem 

Podali 
přihlášku  
na VŠ 

Podali 
přihlášku  
na VOŠ 

Podali 
přihlášku  
na jiný typ 
školy 

Nepodali 
přihlášku 
na žádnou 
školu 

SOŠ 37 16 14 1 11 

 
 
 
 
Odchody žáků během školního roku: 
 

Počet žáků Datum ukončení Důvody 
1 11. 09. 2013 přestup na jinou školu 
1 26  09. 2013 studium ukončeno na vlastní žádost         
1 16. 10. 2013 studium přerušeno od 16. 10. 13 – 16. 10. 2015 
1 25. 10. 2013 studium ukončeno na vlastní žádost 
4 31. 10. 2013 studium ukončeno na vlastní žádost- přestup 
1 14. 11. 2013 studium přerušeno od 14. 11. 13 – 14. 11. 2015 
2 01. 02. 2014 přestup na jinou školu    
1 04. 04. 2014 studium ukončeno na vlastní žádost - přestup 
1 07. 04. 2014 studium ukončeno na vlastní žádost 
1 19. 04. 2014 studium ukončeno na vlastní žádost - přestup 
1 06. 06. 2014 studium ukončeno na vlastní žádost - přestup 
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10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol 
 
Nezaměstnaní absolventi škol podle statist. zjišťování úřadů práce (k 30. 4. 2014): 
 
 

Kód a název oboru Počet absolventů 
– škol. rok 2012/2013 

Z nich počet 
nezaměstnaných 
– duben 2014 

6843M/01- veřejnosprávní činnost 26 1 

7541M/004 - sociálněsprávní činnost 26 2 

Celkem 52 3 
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11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole 

 
I. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k 30. 9. 2013):  

Počty žáků/studentů ve skupině 
Jazyk 

Počet žáků 
/studentů 

Počet 
skupin minimálně maximálně průměr 

Anglický jazyk 153 10 11 23 15,3 

Německý jazyk  58  6 4 16   8,3 

Ruský jazyk  47  4 7 19   11,6 

 

 

 

II. U čitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace (k 30. 9. 2013):  

Kvalifikace vyučujících 
Jazyk 

Počet 
učitelů 
celkem  odborná částečná žádná 

Rodilí 
mluvčí 

Anglický jazyk 3 2 1 0 0 

Německý jazyk 2 2 0 0 0 

Ruský jazyk 2 2 0 0 0 

 

Komentář: 
   
Výuka jazyků byla i ve školním roce 2013/14 jednou z priorit školy. Z anglického 
jazyka maturovalo 36 žáků, z toho 33 úspěšně, z německého jazyka maturovalo 5 
žáků, všichni úspěšně. I v tomto školním roce se žáci SOŠ zúčastnili okresních kol 
konverzačních soutěží v cizím jazyce (ANJ, NEJ) a okresní kolo konverzační soutěže 
v anglickém jazyce jsme již tradičně pořádali.  
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12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole    
 
1. HARDWAROVÉ VYBAVENÍ 
a) Způsob zajištění přípojných míst v budově školy 
Spojení přípojných bodů se serverem je řešeno strukturovanou kabeláží. Počítačová síť 
LAN 10/100/1000 Mbps, aktivní prvky: 3x switch 24-port, 2x switch16-port, 2x switch  
8-port, 3x switch 5-port, strukturovaná kabeláž UTP kat.5e 
 
Přípojné body a počty PC: 

Učebna/ 
Kabinet 

Počet 
přípojných 

bodů 
Počet PC Tiskárny Projektory 

Interaktivní 
tabule 

U1 1 1  1  
U2 1     
U4 21 21 1S 1 1 
U5 2 1  1  

U6/1 2     
U6/2 2 1  1  
U7 19 17 1S 1  
U8 1 1  1  
U9 1 1  1  
U10 1     
U11 1 1  1  
U12 1     

Ředitelna 1   1 NB 1   
Kancelář 3 4 (1 NB) 3(1S)   

K1 7 3 (1 NB) 2(1S)   
Zástupce 1 2 (1NB) 1   

K3 6 5 (1 NB) 1S   
K4 5 3    
K5 7 3 1   

CELKEM 83 65 (5 NB) 11 8 1 
 
b) Rychlost a způsob připojení školy do internetu 
Připojení lokální sítě k internetu je řešeno linkou 10 Mbps Wireless (vlastní zařízení), 
poskytovatel 6PLUS, s.r.o 
 
 
2. SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ 
a) Standardní pracovní prostředí žáka a pedagogického pracovníka 
Žáci mají ve dvou učebnách výpočetní techniky k dispozici počítače s operačním 
systémem Windows 7 připojené k serveru MS Server 2003 a serveru MS 2008. Na každém 
počítači je nainstalován kancelářský software Microsoft Office 2003, 2007, 2013, program 
pro výuku psaní deseti prsty (ATF), kancelářský software OpenOffice 3.0 a další 
programové vybavení pro editaci grafických souborů a webových stránek. Při výuce 
výpočetní techniky, aplikačního software a administrativy mají možnost využívat připojení 
k internetu a sdílet data na vyčleněném disku serveru.  
Učitelé mají možnost využívat stejné programové vybavení jako žáci ve svých kabinetech, 
přístup na internet je bez omezení. Každý učitel má ze svého kabinetu přístup do školní 
sítě. V době mimo vyučování mají žáci denně časově omezenou možnost přístupu do 
učebny výpočetní techniky. 
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b) Způsob zajištění schránek elektronické pošty a prostoru pro webové prezentace 
školy, žáků a pedagogických pracovníků  
Každý uživatel má založenou schránku elektronické pošty přístupnou z lokální sítě 
(SMTP, POP3), a z vnějšího prostředí (IMAP). Adresa elektronické pošty pro uživatele je 
ve tvaru: prijmeni@sosbn.cz. Možný je přístup z webové stránky školy. 
Oficiální webová stránka školy je umístěna na webhostingovém serveru s možností 
prezentace stránek jednotlivých tříd. Webová adresa školy: http://www.sosbn.cz.  
 
c) Používaný software 

 
 
 
3. ICT VZD ĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK Ů 
 
Přehled proškolených pedagogických pracovníků 

Stupeň ICT vzdělávání Počet proškolených pracovníků 
Z – základní uživatelské znalosti 12 
P – vzdělávání poučených uživatelů 10 
Z toho dosažený stupeň: P0 3 
                                        P1 2 
                                        P2 5 
 
Metodik ICT získal Osvědčení o absolvování akreditovaného studia ICT koordinátorů na 
Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (akreditace MŠMT: 3137/2011-25-47) a dále 
si svoji odbornost prohlubuje účastí v dalších vzdělávacích programech zaměřených na 
inovativní výukové aktivity a ICT strategie ve škole. 
 
V rámci projektu Učíme se pro život  - Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost - byla další učebna vybavena novou PC sestavou a dataprojektorem. 
Pedagogičtí pracovníci v rámci tohoto projektu vytvořili 9 sad digitálních učebních 
materiálů (převážně prezentací), které dále ve výuce využívají.            
 
 
 
 
 
 

Druh software  Současný stav 
Operační systémy MS Windows 2000Pro, Windows XP, Windows 7 
Textové editory MS Word  2003, 2007, 2013, OpenOffice 3.0 
Tabulkové editory MS Excel  2003, 2007,2013 
Grafické editory Zoner Callisto, GIMP 
Editory prezentací MS PowerPoint  2003, 2007, 2013 
Internetové prohlížeče Chrome,OPERA                                                                                                                   
Klienti elektronické pošty MS Outlook 2003, 2008, 2013 
Databázové aplikace MS Access 2003, 2007, 2013 
Výukové aplikace a online 
výukové zdroje 

EPIS, Vzory právních smluv a podání, Účetnictví JEŽEK Software, ÚČTO 2008,  
Škola za školou, LANG Master – komplet pro střední školy, ATF-psaní na stroji,  
Svět práce 

Antivirová ochrana AVG 9, AVG 2011 
Ostatní aplikace Komprimační aplikace, programátorské nástroje atd. 
Školní matrika Bakaláři 
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13. Údaje o pracovnících školy 
 
I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2013)    

Počet pracovníků 

celkem 
fyzický/přepočtený 

nepedagogických 
fyzický/přepočtený 

pedagogických 
fyzický/přepočtený 

pedagogických 
interních/externích 

pedagogických 
- s odbornou 
kvalifikací 

Počet žáků 
v DFV na 

přepočtený 
počet 

pedagogických 
pracovníků 

24/19,7 4/3,5 20/16,2 19/1 18 10,4 
 
 

 II. V ěková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2013)   

Počet ped. 
pracovníků do 30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let nad 60 let  

z toho 
důchodci 

průměrný 
věk 

celkem 0 5 6 7 2 2 48,7 
z toho žen 0 3 5 6 1 1                                                                                                                                                  49,3 

 

 

III. Pedagogičtí pracovníci - podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k 30. 9. 2013) 

Vysokoškolské  -
magisterské a vyšší 

Vysokoškolské 
- bakalářské 

Vyšší 
odborné 

Střední Základní 

20 - - - - 

 

 

IV. Pedagogičtí pracovníci - podle délky praxe (k 30. 9. 2013)  

Do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let nad 30 let 

1 - 5 9 5  

 

* Škola nemá asistenty pro studenty se zdravotním postižením 



20

V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání (k 30. 9. 2013) 

Předmět  Celkový po čet 

Z toho odu čených  
učiteli s odbor. 

kvalifikací v  
příslušném 

oboru vzd ělání 

AJ, KOA - Anglický jazyk, Konverzace v Aj 44 40 
BEK - Biologie a ekologie 5 4 
CJL, JPR - Český jazyk a literatura, Jazykové praktikum 32 32 
DEJ - Dějepis 8 8 
EKO - Ekonomika 11 11 
FYZ - Fyzika 2 2 
CHE - Chemie 2 2 

IKT - Informační a komunikační technologie 
AVT - Aplikovaná výpočetní technika 

17 8 

MAT - Matematika + seminář 21 21 
NEJ, KON - Německý jazyk, Konverzace z němec. jazyka 20 20 
OBN - Občanská nauka 10 6 
PED - Pedagogika 5 5 

PEK - Písemná a elektronická komunikace, 
TAK - Technika administrativy a korespondence 

19 16 

PRA - Právo 20 0 
PSY, APS - Psychologie, Aplikovaná psychologie 12 12 
RUJ - Ruský jazyk   10 10 
SPS - Sociální politika a služby 5 0 
SPE - Sociální péče 5 0 
SPK - Společenská kultura 3 2 
SZB - Sociální zabezpečení   3 0 
TEV, SPA - Tělesná výchova, Sport. a pohybové aktivity 15 15 
UCE,UAD - Účetnictví, Účetnictví a daně 9 9 
VFI - Veřejné finance 2 2 
VSP - Veřejná správa 14 14 
ZDN - Zdravotní nauka 6 6 
ZEM - Zeměpis 5 5 
PEC - Pečovatelství 4 0 
Celkem 309 250 
 
 
Personální změny ve školním roce 2013/2014   
 
Celkový počet 
pedagogických pracovníků, 
kteří nastoupili na školu 

Z toho:  
počet absolventů PedF 
a jejich odbornost 

Počet pedagogických 
pracovníků, kteří odešli ze 
školy 

2 2 3 
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14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
DVPP a plán profesního růstu pedagogických pracovníků pro školní rok 2013/2014 
(vyhláška č. 317/2005 Sb.)  
1. Studium ke splnění kvalifika čních předpokladů   
    - studium pro ředitele škol a škol zařízení 
      (VISK) – 10 dnů ve škol. roce 2013/2014 – zástupkyně ředitelky školy 
2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 
    - studium k prohlubování odborné kvalifikace 
    a) jednodenní a dvoudenní akce 
 

Akce Počet účastníků Datum 
Metod. kurz pro učitele cizích jazyků AJ, NJ, RJ  1 9. 10. 2013 
Vzdělávání pedagog. pracovníků ve formách a metodách výuky 
směřujících  k rozvoji fin. gramotnosti žáků SŠ - NIDV 

1 
1 

4. 11. 2013 
26. 2. 2014 

Kurz konzultačních dovedností v kariérním poradenství pro 
výchovné poradce (3x 2 dny – Centrum dohody) 

VP 3x 2dny – srpen 
- leden 

Vzděl. programy CISKOM – školení k nové maturitě 
 
školení pro hodnotitele ústní MZ  pro žáky s PUP 
 
 
 
 
školení pro hodnotitele PP MZ pro žáky s PUP 
 
 
školení pro zadavatele 
 
školení pro zadavatele pro žáky s PUP 
 
školení pro školní maturitní komisaře 
 

 
 
1 
1 
1 
1 
 
2 
 
 
2 
2 
 
 
1 

 
 
5. 2. 2014 
18. 2. 2014 
28. 2. 2014 
28. 2. 2014 
 
5. 2. 2014 
 
 
15. 2. 2014 
6. 2. 2014  
 
 
6. 2. 2014 
 

Školení metodika prevence 
- práce se SPJ – UK Praha. 
- právo ve škole – Společně k bezpečí, o.s. 
- specifika asperg. syndromu – APLA, o.s. 

 
MP 
MP 
MP 

 
31. 10. 2013 
31. 1. 2014 
18. 11. 2013 

Seminář pořadatelů soutěží KÚSK 1 28. 1. 2014 
Bakaláři - webinář 1 

1 
18. 2. 2014 
10. 6. 2014 

Novela právních předpisů - Zeman 1 24. 2. 2014 
Novela škol. zákona – Comenius agency 1 16. 4. 2014 
Hospitační činnost - VISK 1 23. 4. 2014 
Erasmus – NAEP Praha 1 16. 1. 2014 

 
     b) vícedenní akce – 0 
     c) samostudium – 12 dnů – čerpáno dle plánu 
 
 
Celkové finanční náklady vynaložené na DVPP:  Kč   
1. 9. - 31. 12. 2013………………… 2 948  Kč 
1. 1. - 31. 08. 2014………………… 1 250  Kč 
Celkem                                               4 198 Kč  

 
 
 



22

15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
1) Kurzy 
 
Adaptační kurz :                  02.- 04. 9. 2013  - Vrábov u Českého Šternberka - 1. ročníky 
Turistický kurz:                   09.- 13. 6. 2014  -  Jizerské hory - 3. ročníky 

2) Kulturní akce 

17. prosince 2013    - KMD - Vinohradské divadlo - Nesnesitelné svatby 
02.-06. prosince 13  - Soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu - celá škola 
19. prosince 2013    - Vánoční výstava - 1.B 
20. prosince 2013    - Vánoční kavárna - 1.- 4. ročníky (v prostorách školy) 
07. února 2014        - Maturitní ples  
29. ledna 2014         - KMD - Divadlo ABC - Čarovné noci 
10. dubna 2014        - KMD – Divadlo Karlín - AIDA 
03. června 2014       - Kulturní vystoupení - slavnostní vyřazení absolventů 

  

3) Další akce 
17. září 2013          - Srdíčkový den  
19. září 2013           - Exkurze Lidice 2. + 3. ročníky 
03. října 2013          - Beseda – Práce v hledáčku - 1.B 
10. října 2013         - Exkurze – denní centrum pro lidi bez přístřeší 
25. října 2013          - Exkurze okresní soud - civilní řízení 
08. listopadu 2013   - Program primární prevence - 1,A,B 
11. listopadu 2013   - Program primární prevence - 3.B 
17. 11.- 1. 12. 2013 - Odborná stáž – Německo - Chemnitz 
20. listopadu 2013   - Exkurze Policejní muzeum Praha - 3.A 
21. listopadu 2013   - Program primární prevence - 2.B 
22. listopadu 2013   - Charitativní sbírka pro psí útulek 
03. prosince 2013    - Program primární prevence - 4.C 
12. prosince 2013    - Exkurze Norimberk - justiční palác, vánoční trhy 
12. prosince 2013    - Konference – Den sociálních služeb 
13. prosince 2013    - Program primární prevence - 4.A 
19. prosince 2013    - Prezentace stáže  
07. ledna 2014         - Program primární prevence - 2.A   
09. ledna 2014         - Program primární prevence - 3.A 
22. ledna 2014         - Pogram primární prevence - 4.B      
24. ledna 2014         - Exkurze DD se školou Sedlec-Prčice - 2.B 
06. února 2014         - Beseda - Seznam se bezpečně - 1.B 
04. března 2014       - Beseda - Zdravotnictví není zadarmo - 2.A,B, 3.B  
13. března 2014       - Exkurze – terapeutická komunita pro drog. závislé – Mníšek p./Brdy 
14. března 2014       - Exkurze Ekocentrum Vlašim 
04. dubna 2014        - Beseda s MUDr. R. Uzlem 
05.-20. dubna 2014  - Odborná stáž Anglie  
28. dubna 2014        - Středočeský taneční pohár 
31. března 2014       - Exkurze okresní soud 
05. května 2014       - Exkurze Konopišťský park - 1.- 3. ročník 
06. května 2014       - Beseda - Hygiena rukou 
07. května 2014       - WORKSHOP - Mluvme spolu o domácím násilí- 2.B, 3.B  
15. května 2014       - Exkurze Domov Iváň - Rataje n./Sázavou - 3.B 



23

16. května 2014       - Exkurze Integrační centrum Zahrada - Praha - 2.B 
05. června 2014       - Exkurze Botanicus - 1.A,B, 2.B      
10. června 2014       - Beseda - zeměpisný pořad - Indonésie - 1.- 2. ročník 
12. června 2014       - Preventivní program nízkoprahového zařízení  - 1. ročníky 
23. června 2014       - Exkurze Hospic Čerčany- 3.B                                    
26. června 2014       - Prezentace stáže 

4) Sportovní akce: 

18. září 2013           - CORNY středoškolský Atletický pohár – okresní kolo 
22. října 2013          - Volejbal – středoškolské hry – oblastní kolo 
01. listopadu 2013  - Plavecké závody 
26. listopadu 2013  - Florbal středoškolské hry 
25. února 2014       - Silový víceboj – dorostenky– okresní finále 
24. června 2014     - Sportovní den – celá škola 
 

5) Olympiády a soutěže: 

13. ledna 2014       - Soutěž v psaní na klávesnici   
09. ledna 2014       - Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 
03. února 2014       - Olympiáda ČJL - okresní kolo   
04. února 2014       - Olympiáda ČJL - okresní kolo    
05. února 2014 -     - Soutěž v NEJ - okresní kolo – 2. místo 
18. února 2014       - Soutěž v ANJ - okresní kolo   
19. února 2014       - Soutěž v ANJ - okresní kolo  
 
6) Školní výlety 
25. června 2014     - Zámek a exkurze Kácov - 2. A 
25. června 2014     - Exkurze Meyra Praha - 1.B 
25. června 2014     - Tábor - muzeum čokolády - 1.A 
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PROJEKT - UČÍME SE PRO ŽIVOT  

Střední odborná škola byla ve školním roce 2013/2014 aktivně zapojena již druhým rokem 
do grantového projektu EU - peníze středním školám z  Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost s názvem „Učíme  se pro život“. 

Hlavním cílem tohoto projektu bylo zlepšit vzdělávání na SOŠ Benešov. Zkvalitnění a 
zefektivnění výuky bylo dosaženo tvorbou, ověřením a následným využíváním nových 
učebních materiálů a metodickým vzděláváním učitelů. Podařilo se propojit teoretickou 
výuku s interaktivními metodami vzdělávání. 

Realizace projektu byla zahájena 1. září 2012 a dokončena 31. srpna 2014. Vyučující 
vytvořili 708 výukových materiálů, které ověřili v praxi. Výstupy projektu učitelé na škole 
vzájemně sdílí a budou je využívat při výuce i v dalších letech. 

V souvislosti s realizací projektu byla v únoru 2013 na škole zřízena moderní učebna 
výpočetní techniky a v červnu 2014 jedna učebna vybavena moderní didaktickou 
technikou. 
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PROJEKT MOBILITY - LEONARDO DA VINCI  

 

STÁŽ  CHEMNITZ  

Ve dnech 17. 11. – 1. 12. 2013 proběhla první ze dvou čtrnáctidenních stáží žákyň Střední 
odborné školy Benešov ve městě Chemnitz v Německu. Projekt umožnil žákyním získat 
praktické zkušenosti na různých pracovištích německé státní správy, prohloubit jazykové 
dovednosti a poznat kulturu sousední země. 
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STÁŽ - LONDÝN  
  
Dvě sedmičlenné skupiny žáků vycestovaly na stáž do Londýna, stejně jako tomu bylo 
v předchozím školním roce. První skupina vycestovala na čtrnáctidenní stáž v listopadu a 
druhá skupina pak v dubnu. Výběr proběhl na základě znalostí anglického jazyka.  
Během cesty si žáci mohli vychutnat průjezd tunelem pod kanálem La Manche a po 
příjezdu si je vyzvedly jejich rodiny, které jim poskytovaly po celou dobu jak ubytování, 
tak stravu. Od prvního dne tedy měli šanci si vylepšovat svou mluvenou angličtinu.  
V pondělí začala hlavní náplň jejich práce. Po seznámení s programem stáže a plánem 
cestování z jejich dočasného domova do práce se studenti vypravili na svá pracoviště, a to 
samostatně a pouze s popisem cesty, který obdrželi ještě před příjezdem. Nutno dodat, že 
se všichni velmi rychle zorientovali ve spletité dopravě Londýna.  
Na místech samotných pak vykonávali praxi, na kterou jsou připravováni studiem na své 
střední škole. Někteří se věnovali veřejné správě a administrativě, někteří pak pečovali o 
hendikepované a seniory v různých pečovatelských domech. Studenti průběžně probírali 
své zážitky z práce se svým doprovodným učitelem, a poněvadž většinou nebyly žádné 
problémy, mohli se v klidu po práci věnovat i milejším činnostem. Pro účastníky podzimní 
stáže to byly předvánoční nákupy, pro ty z jarní například návštěva pravého Fish and chips 
restaurantu nebo nákup oděvů při jarních výprodejích.  
Nejlepší zážitky ale všichni měli z víkendové prohlídky památek a známých míst pulsující 
metropole. Nevynechali  Buckingham Palace, Westminster, London Eye, Trafalgar 
Square, čínskou čtvrť Soho, Picadilly nebo dominantu Londýna Tower Bridge a sousední 
Tower of London. 
 
 

                    
 
  Eliška pracovala v pečovatel.domě Frithwood Nursing.                        Jakub a Hana vykonávali administrativní. práce ve firmě ICAB. 
 

             
 
  Eva pracovala v administrativě firmy Wellworking.                                Václav pracoval v knihovně North Harrow library. 
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Elena pracovala v pečovatelském domě Parkfield House Care Home. 
 
 
 
Z víkendové prohlídky památek a známých míst pulsující metropole. 
 

         
 
Tower Bridže    Westminster 
 

        
 
Buckingham    Sobotní dopoledne u Big Benu 
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ADVENT V NORIMBERKU  
 
Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se žáci naší školy zúčastnili poznávacího zájezdu do 
Norimberku. Nejprve navštívili Justiční palác a expozice k Norimberskému soudnímu 
procesu. Poté pod vedením zkušené průvodkyně prošli celé historické centrum města. 
Navštívili středověký Císařský hrad, kašnu „Manželský kolotoč“, kostel sv. Vavřince a 
sv.Sebalda, starou Radnici i dům malíře Albrechta Dürera. Prohlídku zakončili na 
Radničním náměstí s kostelem Panny Marie u Krásné kašny, kde se konají tradiční 
vánoční trhy. Zde měli prostor pro nákup suvenýrů i ochutnání norimberských perníčků, 
klobás a jiných vánočních specialit. Město Norimberk se žákům velmi líbilo. Domů 
odjížděli plni dojmů z nádherné vánoční atmosféry. 
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VÁNOČNÍ   KAVÁRNA  
 
Školní „Vánoční kavárna“, která se konala poslední den před vánočními prázdninami, 
nabídla žákům a učitelům příjemné posezení u kávy, čaje a vánočního cukroví. Za 
doprovodu hudebních nástrojů si žáci zazpívali vánoční koledy a písně. Posezení ve 
„Vánoční kavárně“ předcházely pracovní dílny, ve kterých si žáci mohli vyrobit například 
vánoční ozdobu, přání, kalendář, stojánek na prostírání nebo jmenovku na dárek. Někteří 
žáci nepracovali v dílnách, ale zúčastnili se vánočního čtení, zpívání, nevánočního vaření 
či poznávání zvyků a tradic okolních evropských států. Netradičně strávené dopoledne 
žáky zaujalo. 
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NÁVŠTEVA HEJTMANA ST ŘEDOČESKÉHO KRAJE  

 
Dne 18. března 2014 se konala na Střední odborné škole Benešov informativní schůzka za 
účasti hejtmana Středočeského kraje pana Josefa Řiháka, ředitelky střední odborné školy 
Mgr. Reginy Komárkové, ředitelky integrované střední školy technické Mgr. Jany Fialové 
a ředitelky střední zdravotnické školy Mgr. Jany Vaněčkové. Bylo projednáváno 
připravované sloučení SZŠ se SOŠ  v areálu ISŠT Benešov.  
Hejtman Středočeského kraje si prohlédl prostory SOŠ Benešov, které hodnotil jako 
vyhovující. ISŠT, kde je střední odborná škola v pronájmu, poskytne pro zdravotnickou 
školu vyhovující učebny a následně pak zajistí přestavbu dalších učeben na tolik potřebné 
laboratoře. 
Hejtman pak sdělil oběma ředitelkám slučovaných škol, že je třeba umožnit rodičovské i 
žákovské veřejnosti případnou prohlídku školy a podat upřesňující informace k zajištění 
výuky odborných předmětů pro stávající i budoucí žáky střední zdravotnické školy. Dále 
pak vyslovil přesvědčení, že sloučením obou škol nebude v žádném případě ohroženo 
střední zdravotnické vzdělání v regionu, ale naopak bude zachováno ve vyhovujících 
prostorách a při podstatné úspoře finančních prostředků za pronájem stávajících prostor 
SZŠ od Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a.s., Benešov. 
 

 
 

 
 

Zdroj: Magazín Středočeského kraje č. 9, staženo z https://www.youtube.com/watch?v=VDSG_e2-bsM 
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STŘEDOČESKÝ TANEČNÍ POHÁR – okresní kolo 

 
Dne 28. 4. 2014 se v sále městského divadla v Benešově  uskutečnil VI. ročník taneční 
soutěže „Středočeský taneční pohár“. Jednalo se o okresní kolo soutěže v moderních 
tancích (disko dance, street dance, hip hop, moderní tanec atd.).  
Tanečního poháru se zúčastnilo celkem 26 tanečních týmů (204  soutěžících). Soutěž se 
velmi vydařila, všichni tancovali s velkým zápalem, vytvořili skvělou atmosféru. Dle 
hodnocení poroty i diváků se kvalita vystoupení a úroveň tanečních týmů každým rokem 
zvyšuje. 
Vítězné týmy obdržely poháry, diplomy, sladké odměny a věcné ceny. Z každé kategorie 
postoupily první týmy do krajského kola v Čáslavi. O průběhu celé akce veřejnost 
průběžně informoval na svých stránkách Benešovský deník. 
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EXKURZE do Domova Iváň 
 
Dne 15. května 2014 navštívily žákyně 3. ročníku oboru Sociální činnost Domov Iváň v 
Ratajích nad Sázavou. Jde o zařízení, které poskytuje komplexní péči klientům (ženám i 
mužům) s mentálním postižením. Žákyně si nejprve vyslechly přednášku o daném zařízení 
a poté si ho měly možnost celé prohlédnout. Nahlédly do pokojů klientů,  zúčastnily se 
ergoterapie a viděly i velkou zahradu, louky a malé hospodářství. 
 
 

           
 
 
 

 
EXKURZE  – Botanicus 

 
Ve čtvrtek 5. června 2014 navštívili žáci 1. A, 1.B a 2.B Centrum řemesel a bylinné 
zahrady Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem. Seznámili se například s prací košíkáře, 
dráteníka, kováře či tiskaře. Sami si mohli vyzkoušet výrobu mýdla, ručního papíru, 
svíčky, provazu či rýžovat zlato. Za slunečného počasí si pak prohlédli bylinné i 
zeleninové zahrady a arboretum. 
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SLAVNOSTNÍ VY ŘAZENÍ MATURANT Ů 

 
 

V úterý 3. června 2014 obdrželi absolventi třídy čtvrtých ročníků maturitní vysvědčení v 
sále Městského divadla Na Poště. Slavnostního vyřazení maturantů se zúčastnili rodiče, 
příbuzní a pedagogický sbor školy. Program byl zahájen studentskou hymnou 
„Gaudeamus igitur“ a kulturním vystupením žáků školy. Před předáním maturitních 
vysvědčení, byli vybraní studenti odměněni pochvalami  za vynikající studijní výsledky, 
jiní pak za sportovní reprezentaci školy. 
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TURISTICKÝ KURZ SE SPORTOVNÍM ZAM ĚŘENÍM  
 
Kurz se konal ve dnech 9. – 13. června 2014 v Albrechticích v Jizerských horách, kde měli 
žáci 3. ročníků zajištěno stravování a ubytování.  
 
Zúčastnilo se ho 21 žáků pod vedením 3 pedagogů. Každý den byly organizovány 
společenské a sportovní hry, doplněné o turistické výlety, např. na rozhlednu Tanvaldský 
Špičák, Ještěd a okolí Albrechtic. V  dopoledních  hodinách probíhaly odborné přednášky 
zaměřené na prevenci sociálně-patologických jevů, organizované Krajským úřadem 
Středočeského kraje. Každý večer měli žáci  připraven společenský program. 
 
Kurz hodnotili žáci i pedagogové velmi pozitivně.   
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SPORTOVNÍ DEN 

 
V úterý 24. června 2014 se konal sportovní den.  Všichni žáci měli možnost zahrát si buď 
ping pong, badminton, squash, nebo si zacvičit v posilovně. V polovině dne se pak všichni 
sešli na turnaji v plážovém volejbale. Každý ročník vytvořil družstvo. Turnaje se 
zúčastnilo i družstvo složené z pedagogů školy. 
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ENVIRONMENTÁLNÍ  VÝCHOVA  
 

1. SOŠ získala  titul „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje II. stupně“ 
na léta 2013-2015. 

2. Vyučující v průběhu školního roku zařazovali EVVO do výuky dle 
vytvořeného programu EVVO. Program byl rozšířen o řadu témat, která 
vyučující zařazovali v návaznosti na momentální situaci ve škole, městě i státě. 
Nástěnka ekologie byla průběžně doplňována o aktuální informace. 

3. Výuka biologie a ekologie byla vyučována v učebně ekologické výchovy, kde 
vyučující mohou využívat interaktivní metody a prezentace ve výuce. 

4. Na škole již od roku 2007 probíhá třídění odpadu. Na chodbě školy je umístěn koš 
na plasty. Odvoz tříděného odpadu zajišťuje obec. Dále na škole probíhá sběr 
plastových víček na pomoc chlapci s handicapem ze ZŠ Karlov. Žáci se zapojili do 
charitativních sbírek (Srdíčkový den Občanského sdružení život dětem a 
Květinový den. Ve dnech 18.-22.11.2013 se konala sbírka pro psí útulek 
Maršovice.  

5. Žáci 2. ročníků se stali sponzory ZOO Praha (adoptovali maki trpasličí). 
6. Žáci oboru sociálněsprávní činnost se zúčastňovali exkurzí do vybraných 

sociálních zařízení a blíže se seznamovali se životem a potřebami sociálně slabých 
skupin obyvatel.  

7.  Dne 10. 6. 2014 se v kině Benešov se uskutečnil pro studenty 1.a 2. ročníků 
zeměpisný a ekologický pořad na téma Indonésie. 

8. Dne 4. 4. 2014 se žáci SOŠ zúčastnili besedy na téma reprodukční  zdraví se 
sexuologem MUDr. Radimem Uzlem. Dne 4. 3. 2013 se pro studenty 2.B a 3.B 
uskutečnila beseda „Zdravotnictví není zadarmo“. Beseda měla ukázat žákům, jak 
je v péči o zdraví důležitá prevence a kolik stojí případná léčba.  

9. Dne 14. 3. 2014 proběhla exkurze třídy 1.B do Ekocentra Vlašim.  
10.  Dne 6. 5. 2014 se žáci 2.B, 3.A a 3.B zúčastnili besedy pořádané benešovskou 

nemocnicí Rudolfa a Stefanie na téma Hygiena rukou.  
11.  Dne 5. 6. 2014 žáci 1.A,1.B a 2.A navštívili historickou vesnici umění a řemesel a 

bylinné zahrady Botanicus v Ostré n. Labem. 
12. V termínu 9.- 13. 6. 2014 se žáci 3. ročníku zúčastnili Turistického kurzu. Náplní 

kurzu bylo vedení žáků k pohybu, návštěva přírodně zajímavých míst v ČR a 
přednášky na téma prevence sociálně patologických jevů. 

13. Kvalita stravování odpovídá zásadám zdravého životního stylu. 
  

Konkrétní p říklady spolupráce: 
 

Organizace, se kterými SOŠ spolupracuje  Ukázka spolupráce 

Ekocentrum při DDM Benešov Příležitostné akce a výstavy 

Obecní úřady regionu Praxe studentů, besedy 

Skleník Růžové zahrady Konopiště Vycházka do Konopišťského parku 

Sociální a zdravotnická zařízení Exkurze studentů sociální správy 

Útulek pro opuštěné psy Maršovice Sbírka pro opuštěné psy 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Beseda Hygiena rukou 

ZOO Praha Adopce zvířete, pravidelné informace 

Ekocentrum Vlašim Besedy a exkurze dle nabídky 

Sdružení Planeta Země 3000 Besedy  
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PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEV Ů 
 

Pozitiva uplynulého školního roku:   
1.  Školní metodik prevence:  
- vypracoval Preventivní program školy, včetně školního programu proti šikanování 
(Metodický  pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních), 
- zřídil nový panel s informacemi, které se týkají prevence závislosti na tabáku,  
- pravidelně kontroloval elektronickou schránku důvěry,  
- zúčastnil se několika školení zaměřených na SPJ (Práce se sociálně patologickými jevy 
na škole, Právo ve školním prostředí - podle Nového občanského zákoníku, Problematika 
vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem, konference na téma „Domácí násilí“, 
konference na téma „Ohrožení lidé“), 
- spolupracoval s ostatními subjekty např. Město Benešov, Policie ČR, OSPOD,  Okresní 
soud Benešov, Dětský domov Racek, Dětský domov se školou Sedlec-Prčice, 
nízkoprahové zařízení a noclehárna Benešov, nízkoprahové zařízení MeziČas, Magdaléna, 
o. p. s., PPP Benešov,  
- vedl evidenci výchovných problémů, které byly v průběhu školního roku řešeny, 
spolupracoval s výchovným poradcem a třídními učiteli.  
2. Informace o programu školy proti šikaně byly umístěny pro rodiče na webové stránky. 
3. Žáci 1. ročníku se zúčastnili adaptačního kurzu ve středisku Vrábov u Českého 
Šternberka. Tento kurz významně přispívá k lepšímu stmelení kolektivu a předchází tak 
konfliktnímu jednání žáků či šikaně. 
4.  Žáci 1., 2. a 3. ročníku obou oborů byli informováni o chování k žákyni s poruchou 
autistického spektra (prevence proti šikaně). 
5.  Žáci a školní metodik prevence se zúčastnili 21. září 2013 Dne prevence města 
Benešov (ukázka zadržení ozbrojeného pachatele, pákové techniky, ukázka práce 
s pacientem ZZS, předvedení výstroje, ukázka poslušnosti služebního psa, ukázka činnosti 
IZS – zjištění nehody, vyprošťování z hořícího vozu, ...).  
6.  Žáci se v průběhu roku účastnili aktivit zaměřených na prevenci SPJ: besedy - např. 
Seznam se bezpečně, Politika zaměstnanosti, přednášky - Prevence kriminality a teorie 
sebeobrany, Zdravotnictví není zadarmo, Mluvme spolu o domácím násilí, kino filmový 
festival Jeden svět na školách, exkurze - Integrační centrum Zahrada, domov Iváň, Hospic 
Čerčany, Dětský domov Sedlec-Prčice, Pečovatelská služba, Nízkoprahové zařízení a 
noclehárna Benešov, Meyra Praha, charita - Srdíčkový den,  sbírka na Útulek pro opuštěné 
psy, náslech u soudu - trestní řízení s mladistvým, soutěže – Středočeský taneční pohár, 
Středočeský pohár v atletice, jazykové olympiády – v CJL, AJ, NJ, zahraniční stáže. 
7. Žáci tříd 4.A, 4.B a 4.C navštívili v rámci programu Prevence SPJ Terapeutickou 
komunitu pro drogově závislé v Mníšku pod Brdy. 
8. Všichni žáci školy se zúčastnili dotazníkového šetření, které bylo zaměřené na rizikové 
oblasti chování (trávení volného času, kouření, alkohol, nealkoholové drogy, hrací 
automaty, šikana, ...). S výsledky byli seznámeni pedagogové. 
9. V lednu 2014 bylo ve třídě 1.B provedeno sociometrické šetření vztahů mezi žáky (ve 
třídě problémy s chováním a nedodržováním sjednaných pravidel). S výsledky šetření byly 
seznámeny žákyně (částečně), třídní učitelka a ředitelka školy. 
10. Ve třídách 2.A a 2.B bylo provedeno dotazníkové šetření SORAD. O výsledcích 
šetření byli žáci informováni. 
11. Žáci mají možnost se obrátit při řešení svých osobních i školních problémů na školního 
metodika prevence (žáci tuto možnost využívají).  
12. Vyučující v průběhu školního roku zařazovali do výuky témata prevence sociálně 
patologických jevů dle vytvořeného Preventivního programu. 
13. Po celý školní rok SOŠ prováděla propagaci aktivit prostřednictvím tisku a webových 
stránek školy.  
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16. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Tento typ dalšího vzdělávání škola nenabízí. 
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17. Výchovné a kariérní poradenství 
 

1. pololetí 
1. Byl vypracován plán činností výchovného poradce na školní rok 2013/2014. 
2. Byl vypracován seznam žáků vyžadujících zvláštní přístup (SPU – dyslexie, 
dysgrafie, poruchy koncentrace, žáci se zdravotním znevýhodněním a mimořádně nadaní 
žáci). Byly aktualizovány 3 individuální vzdělávací plány (IVP) pro integrované žákyně se 
zdravotním postižením a byl vytvořen 1 nový IVP plán. Všichni vyučující byli o všech 
těchto žácích informováni a byli seznámeni s postupy doporučenými PPP a SPC. Všichni 
vyučující byli rovněž informováni o cizincích a žácích se sociálním znevýhodněním. 
3. Žáci s výukovými problémy byli průběžně sledováni ve spolupráci s třídními učiteli 
během 1. pololetí. 
4. V říjnu a listopadu proběhlo několik porad výchovných poradců v PPP Benešov. 
Tematicky byly zaměřeny na průběh a hodnocení žáků se specifickými poruchami učení 
během státní části maturitních zkoušek a na žáky s ADHD syndromem. 
5. Na nástěnce výchovného poradce byl zveřejněn a aktualizován seznam kontaktních 
míst a telefonních linek poskytujících krizovou intervenci v tíživých životních situacích 
(Linka bezpečí, DONA, Růžová linka, Bílý kruh bezpečí, Linka vzkaz domů, Magdalena, 
o. p. s. Benešov, ROSA, atd.), zveřejněny byly rovněž konzultační hodiny výchovného 
poradce a metodika prevence. 
6. Ve dnech 2. 9. 2013 - 4. 9. 2013 proběhl adaptační kurz pro 1. ročníky v LTD Český 
Šternberk, osada Vrábov, který měl pomoci ke vzájemnému seznámení se nových žáků a 
zároveň zde probíhaly aktivity v rámci primární prevence sociopatologických jevů, 
rizikového chování a zdravého životního stylu.  Program  a celkové hodnocení kurzu je 
uveden v příloze. 
7. V měsíci září opět zahájil činnost žákovský parlament. 
8. V měsíci říjnu se uskutečnila beseda (od společnosti SCIO) pro žáky  
4. ročníků, která se týkala národních srovnávacích zkoušek a přijím. řízení na VŠ.  
9. Během 1. pololetí bylo poskytnuto žákům 5 individuálních konzultací (z toho 3x 
proběhlo zároveň jednání s rodiči).  
10. Výborem Sdružení rodičů a přátel SOŠ, o. s. byl přijat návrh stipendijního řádu, který 
byl schválen přítomnými rodiči na listopadové plenární schůzi, s platností  k 1.pololetí (za 
1. pololetí bylo vyplaceno 17 žákům školy prospěchové stipendium). 
11. Probíhala spolupráce s metodikem prevence, třídními učiteli, vedením školy, PPP 
Benešov, PPP Kolín, SPC Praha 4, SPC při centru ARPIDA, o. s. České Budějovice, SPC 
Praha 2, MÚ Sedlčany (OSPOD – konzultace se sociální pracovnicí k rodinné situaci 
žáka), Probační a mediační službou, Magdalenou, o. s. a ÚP Benešov. 
12. Byla aktualizována zvláštní nástěnka „Kam po maturitě“ zaměřená z jedné části na 
volbu povolání a poskytování informací studentům 3. a 4. ročníků o možnostech dalšího 
studia. Dále zde byly průběžně zveřejňovány informace o přípravných kurzech na VŠ, o 
přijímacích řízení, tématické listy o výběru VŠ (např. Jak vybrat VŠ,  úspěšnost přijetí na 
jednotlivé vysoké školy, možnosti přípravných kurzů, časový harmonogram národních 
srovnávacích zkoušek, seznam internetových adres o možnostech studia v zahraničí, 
výměnných pobytech atp.). V části druhé byly aktuálně vyvěšovány tematické listy 
s důležitými informacemi o možnostech  na trhu práce  (internetové stránky a adresy pro 
uchazeče o zaměstnání, nabídka zaměstnání od jednotlivých subjektů, adresa informačního 
systému ISA o oborech, školách atd.). V měsíci lednu byly vyvěšeny vzory přihlášek na 
VŠ a VOŠ a postup při jejich vyplňování. Žáci 4. ročníků navštívili veletrh VŠ a VOŠ 
v Praze – Gaudeamus. 
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13. Byly poskytovány informace o studiu na VŠ a VOŠ (např. Učitelské noviny – seznam 
vysokých škol, Atlas  škol - VOŠ, časopis Kam po maturitě, atd.). V rámci kariérového 
poradenství využilo  29 žáků 4. ročníků konzultací a profesionálního testování (použit byl: 
Schuhfriedův vídeňský dotazník zájmů – R a zájmový dotazník k volbě budoucího 
povolání (TWI). 
 
2. pololetí 
1. Během 2. pololetí bylo poskytnuto žákům 7 individuálních konzultací (z toho 4x 
proběhlo  jednání s rodiči), 1x byl podán návrh na šetření v rodině OSPODu Benešov. 
2. Žáci s výukovými problémy byli průběžně sledováni ve spolupráci s třídními učiteli 
během 2. pololetí. U integrovaných žáků proběhla o třídních schůzkách konzultace s  
rodiči. Telefonicky byla také konzultována rodinná a školní situace u žáků s výchovnými 
problémy, kteří mají dohled sociálního kurátora, nebo jejich případ řešila PMS Benešov. 
3. V měsíci březnu proběhla porada výchovných poradců v PPP Benešov, tématem byla 
práce s žáky sociálně znevýhodněnými a práce s žáky s výchovnými problémy. 
4. V měsících únor – květen byly poskytovány informace o studiu na VŠ a VOŠ. Zároveň 
byl vypracován přehled potvrzených přihlášek na VŠ a VOŠ. Přehled potvrzených 
přihlášek na VŠ a VOŠ neodpovídá reálnému stavu, protože VŠ  přijímají většinou na 
základě elektronické přihlášky. 
5. Na nástěnce „Kam po maturitě“ byly zveřejňovány aktuální informace o možnostech 
studia na VŠ a VOŠ, dále zde byly průběžně aktualizovány tématické listy, týkající se 
dalšího vzdělávání a přípravy na maturitní zkoušku. 
6. Pokračovaly aktivity školní primární prevence:  
a) v předmětech APS, PED, SPE, PSY (1.,2.,3.ročníky) žáci samostatně zpracovávali 
tematické bloky zaměřené na tato témata: týrání dětí, domácí násilí, kouření a odvykání 
kouření, prevence šikany, prostituce a promiskuita, AIDS a HIV, drogová problematika a 
alkoholismus, sekty a náboženská hnutí, jídelní poruchy, workoholismus a gamlerství, 
kriminalita dětí a mládeže 
b) v předmětu PRA žáci samostatně zpracovávali téma lidských práv (referáty), zároveň 
proběhla exkurze do Policejního muzea v Praze, exkurze k OS Benešov (trestní i civilní 
řízení), beseda „Kriminalita a sebeobrana“ 
c) program prevence soc.patol.jevů zajišťoval metodik prevence SOŠ Benešov (témata: 
drogová závislost – film Katka 2. díl + dotazníkové šetření, domácí násilí – workshop ve 
spolupráci s PROFEM, o. p. s., nízkoprahová zařízení – MeziČas, Magdalena, o.p.s. 
Benešov)  
(závěrečné hodnocení – viz metodik prevence hodnocení Minimálního preventivního 
programu) 
d) 4. ročníky absolvovaly exkurzi do Terapeutické komunity pro drogově závislé 
v Mníšku pod Brdy  
7. V červnu byl organizačně a metodicky připraven adaptační kurz. Dvoudenní adaptační 
kurz bude realizován v září od 1. 9. 2014 – 3. 9. 2014 v LDT Český Šternberk, osada 
Vrábov. Na nulté třídní schůzce rodičů budoucích 1. ročníků byli rodiče seznámeni 
s organizací a celkovým zajištěním adaptačního kurzu. 
8. Během celého školního roku měli žáci možnost využívat konzultačních hodin. 
Preferovali individuální rozhovory dle aktuálních potřeb s výchovným poradcem nebo 
metodikem prevence. Často byly vznášeny konkrétní dotazy přímo v některých 
vyučovacích hodinách (např. APS, PSY, PRA apod.). Byl zaznamenán nárůst výchovných 
problémů řešených s rodiči nebo s OSPOD, včetně zápisů z těchto jednání (8x). 
9. Za 2. pololetí bylo vyplaceno 19 žákům školy prospěchové stipendium. 
10. V příštím školním roce bude opět kladen důraz na problematiku kariérového 
poradenství, zejména na vhodný výběr VŠ a VOŠ, s ohledem na zájem žáků, na jejich 
schopnosti a dosahované studijní výsledky. Rovněž bude věnována zvýšená pozornost 
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adaptaci nových žáků 1. ročníků a sociálním vztahům v jednotlivých třídách se zaměřením 
na prevenci výchovných problémů a mezilidských vztahů. 
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18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI (příp. 
o dalších kontrolách neuvedenýchv bodě 20)   
 

 
Ve školním roce 2013/2014 proběhly na škole tyto kontroly: 
 
1) ČŠI -  7. a  9. 9. 2013 - státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského 
zákona, která se vztahují k organizaci a průběhu maturitní zkoušky v podzimním 
zkušebním období  roku 2013. 
Kontrolou nebylo zjištěno porušení ustanovení  právních předpisů. 
 
1) OSSZ - 8. 4. 2014 - kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, 
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti za období od 1. 1. 2012 do 28. 2. 2014. 
Nebyla stanovena nápravná opatření. 
 
2) Státní okresní archiv Benešov - 4. 6. 2014 revize spisové služby podle platného 
spisového skartačního řádu. 
Nebyla stanovena nápravná opatření. 
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19. Další činnost školy 
 
Žákovský parlament 
 

 
 

1. Během měsíce září si žáci školy zvolili své zástupce do žákovského parlamentu  
(z každé třídy 1-2 zástupci). 

2. Setkání žákovského parlamentu probíhala dle potřeb a přání žáků. Vzhledem k tomu, 
že škola patří počtem žáků mezi menší školy, probíhá komunikace mezi žáky  a učiteli 
(i mezi žáky a vedením školy) často přímo, bez nutnosti svolávat schůze žákovského 
parlamentu. 

3. Žákovský parlament řešil ve spolupráci s výchovným poradcem a vedením školy 
problémy, které se týkaly běžného chodu školy. Tyto  provozní záležitosti se podařilo 
během školního roku vyřešit nebo částečně upravit.  

4. Za účasti našich žáků proběhlo několik veřejných sbírek, jednalo se zejména  
o sbírky občanského sdružení Život dětem – tzv. „Srdíčkové dny“, které se uskutečnily 
v měsíci září, prosinci a březnu (část výtěžku prosincové sbírky zůstala jako dar škole, 
za tuto částku byly  pořízeny výukové pomůcky). Dále se naši žáci účastnili 
charitativní sbírky pro psí útulek v Maršovicích a veřejné sbírky „Květinkový den“ pro 
BENKON a Ligu proti rakovině. 

5. V měsíci květnu (16. 5. 2014) byla prostřednictvím žákovského parlamentu navržena 
kandidátka žákyně V. Smetanová (3.B) jako zástupce zletilých žáků pro volby do Rady 
školy. Na poslední schůzce žákovského parlamentu v červnu 2014 bylo odhlasováno 
obnovení spolupráce s občanským sdružením Život dětem a sdružením BENKON.   
 

 
 
Spolupráce školy s občan. sdružením – Sdružení rodičů a přátel SOŠ Benešov, o. s. 

 
Při SOŠ Benešov, Černoleská 1997 pracoval aktivně výbor SRP SOŠ Benešov, o. s.  
Schůze výboru se konaly dle časového plánu práce na školní rok 2013/14. Výbor aktuálně 
řešil problémy jak v oblasti školní, tak i mimoškolní činnosti, zajímal se o dění ve škole a 
tyto informace přenášel na třídní schůzky. Výrazně se zapojil do přípravy a organizace 
maturitního plesu, finančně přispíval na nákup učebních pomůcek, na sportovní a kulturní 
aktivity žáků. Na základě návrhu výchovné poradkyně školy zavedl stipendijní řád a ze 
svého rozpočtu vyplatil žákům s výborným prospěchem odměny za první i druhé pololetí.      
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Zpráva o činnosti školské rady:  
 
Složení školské rady: 
 
Ing. Petra Sobotovičová: zástupce pedagogických pracovníků 
Hana Vosická: zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 
Jaroslav Duras: zástupce zřizovatele  
 
Ve školním roce 2013/2014 se konala 3 jednání (dle Jednacího řádu ŠR) s tímto 
programem: 
 
− dne 15. 10. 2013: Výroční zpráva o činnosti školy 2012/13 
 
− dne 17. 03. 2014: Seznámení s rozpočtem školy na rok 2014 
                                   Seznámení s  Výroční zprávou o hospodaření za rok 2013 
                                   Informace o aktuálním stavu přijímacího řízení 
                                   Informace o záměru zřizovatele sloučit SOŠ se SZŠ 
 
-    dne 17. 6. 2014:   Doplňovací volby do ŠR (– pí Hanu Vosickou od příštího 
                                  školního roku nahradí pí Veronika Kočová) 
 
− dne 29. 8. 2014 : Projednání změn v ŠVP 
                                  Hodnocení školního roku  2013/2014 
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20. Ekonomická část VZ o činnosti školy  
 

I. Základní údaje o hospodaření školy:   
k 31. 12. 2013 za I.pol. 2014 (k 30. 6.) 
Činnost Činnost 

Základní údaje o hospodaření školy  
          v tis. Kč 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  10 477 - 5 235 - 

2. Výnosy celkem  10 490 - 5 239 - 

Příspěvky a dotace na provoz (úč. 691)  10 365 - 5 221 - 
z toho 

ostatní výnosy   125 - 18 - 

3. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 
 před zdaněním  

13 -  4 - 

             
           II. Přijaté příspěvky a dotace: 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč k  31. 12. 2013 

1. 
Přijaté dotace  na dlouhodobý  majetek ze státního rozpočtu  
celkem (INV)- 

- 

2. Přijaté dotace  na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně 
vrácených příjmů z pronájmu  celkem (INV)- 

- 

3. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního 
rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem 
(NIV) 8 

8 309 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 7 883 

z toho mzdové výdaje (bez nemocenské) 5 760 

ostatní celkem1 (UZ 33 163, 33 439 atd.) 426 

33 166 – soutěže 38 

z toho 

 
33 163- program protidrogové politiky - 

  33 034-maturity-podzim 41 

  33 025 – kompenzační pomůcky - 

  33 031 – peníze SŠ - šablony 347 

4. 
Přijaté příspěvky a dotace  na neinvestiční výdaje z rozpočtu 
kraje celkem  (NIV)1 

1 043 

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000)  978 

ostatní účelové výdaje celkem1 (UZ 001, 002, 003, 012, 014)1 65 

007 – nájemné tělocvičny 47 
z toho 

z toho 
002 – protidrogová prevence (taneční pohár) 18 

5.  Z ostatních kapitol kraje – mimo kap. 05 (UZ 33006) 0 

6. 
jiných zdroj ů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy 
EU, FM EHP/Norsko atd.)  od mezinárodních institucí „LEONARDO“ 

742 

Komentář:                                              
V roce 2013 i v I. pololetí 2014 škola provozovala  pouze výchovně - vzdělávací 
činnost, neměla žádnou vedlejší ani doplňkovou činnost. Hospodařila pouze s dotacemi 
přijatými od zřizovatele a snažila se o jejich maximální úsporu. 

Naformátováno: Zarovnat do
bloku

Naformátováno: Písmo: není
Tučné

Naformátováno: Barva
písma: Černá
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 21. Závěr  
  
Základní výchovně vzdělávací cíle jsme splnili. Výuku tradičně zajišťoval stabilizovaný 
pedagogický sbor se zájmem o další vzdělávání. 
 
Pokračovali jsme v  projektu „Učíme se pro život“ v rámci OP VK Peníze středním 
školám. V oblasti výchovně vzdělávacího procesu jsme se soustředili na zvyšování úrovně 
výuky cizích jazyků, rozvíjení čtenářské gramotnosti s důrazem na porozumění textu, 
rozvoj finanční gramotnosti žáků.  
 
V rámci zvyšování úrovně výuky cizích jazyků jsme umožnili žákům účast na studijních 
stážích v Londýně a v německém Chemnitzu v rámci projektu Mobility „Leonardo da 
Vinci“ . 
 
Zmodernizovali jsme další učebnu. Motivujeme vyučující k využívání ICT technologií ve 
výuce jednotlivých předmětů.   
 
Žáky jsme se snažili pozitivně stimulovat k lepším studijním výsledkům. Ve své práci 
jsme se zaměřili především na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky 
ohrožené neprospěchem. Zlepšujeme informovanost rodičů o prospěchu žáků, informace 
poskytujeme přes webové stránky. 
  
Škola se dobře prezentovala i  na  veřejnosti. Žáci se zapojili do znalostních a sportovních 
soutěží. V budoucnosti navážeme na současné  kvalitní výsledky a budeme hledat 
možnosti dalšího rozvoje školy. 
 
 
Datum: 14. 10. 2014     Datum projednání ve školské radě:  
     14. 10. 2014  
 
 
 
      
Mgr. Regina Komárková 
ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
č. 1 - Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb.  
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Výroční zpráva Střední odborné školy Benešov o poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2013 
 

 
 
Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu 
ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob za poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Střední odborná 
škola Benešov (dále jen SOŠ) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti 
poskytování informací. 
 
 
* § 18 odst. 1 písm. a) počet podaných žádostí o informace:                          25 
 
* § 18 odst. 1 písm. b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:     0 
 
* § 18 odst. 1 písm. c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu:   0 
 
* § 18 odst. 1 písm. d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování  

tohoto zákona bez uvádění osobních údajů  0 
 
 
 
Zveřejňování informací o činnosti SOŠ bylo prováděno zejména prostřednictvím webové stránky  SOŠ 
(http://www.sosbn.cz), dále  pak  prostřednictvím  letáků  (Přehlídka středních škol). 
Kromě  výše  uvedeného SOŠ  bezprostředně  zodpovídá  množství telefonních, písemných  
a e-mailových dotazů, na které se informační povinnost podle zákona č. 106/1999 Sb., nevztahuje. 
 
 
 
 
Benešov 25. 2. 2014 
 
 
Mgr. Regina Komárková 
ředitelka  
 


